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Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej na rok szkolny 2019/2020 w oddziałach przedszkolnych                                         

w Szkole Podstawowej nr 2 we Władysławowie 

 

Lp. 
 

Cele 
 

Formy realizacji 
 

Termin realizacji, odpowiedzialni 

nauczyciele 
 

 

1. 
 

Kształtowanie 

prawidłowej 

postawy dzieci w 

środowisku 

szkolnym. 

 

1. Czynne uczestniczenie w ustalaniu reguł i zasad współżycia w grupie – kodeks 

postępowania, tematyka zagadnień „Chrońmy dzieci”. 

2. Inicjowanie zabaw sprzyjających integracji w grupie i poza nią. 

3. Ukazywanie pozytywnych postaw poprzez literaturę, bajki, historyjki obrazkowe i 

na konkretnych przykładach. 

4. Prezentacja prac dzieci w szkole. 

5. Włączanie się do konkursów plastycznych w szkole i poza nią. 

6. Uczestniczenie w tworzeniu dekoracji w klasie, współudział w tworzeniu kącików 

zainteresowań, dbanie o porządek w sali i indywidualnych półkach. 

7. Pełnienie dyżurów przez dzieci przy posiłkach, w toalecie, podczas zajęć. 

8. „Mali przedsiębiorcy” część projektu „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. 

 

IX/ Nauczyciele oddz. przedszkolnych 

 

     

 

 

    Cały rok/Nauczyciele oddz.  przedszk. 

 

 

 

IV / Nauczyciele oddz. przedszkolnych 
 

 

2. 
 

Rozwijanie u 

dzieci poczucia 

bezpieczeństwa w 

zakresie 

poznawania 

najbliższego 

otoczenia. 

 

1. Spotkanie z policjantem. 

2. Wyjście do Straży Pożarnej. 

3. Wyjście do Urzędu Pocztowego. 

4. Wycieczki i spacery po najbliższej okolicy w celu zapoznania się z 

podstawowymi znakami drogowymi, zasadami poruszania się po drodze. 

Praktyczna nauka przechodzenia przez ulicę. 

5. Umieszczanie w salach zdjęć znaków piktograficznych, tablic informatycznych na 

temat numerów telefonów alarmowych. 

6. Zorganizowanie spotkania z pielęgniarką szkolną w zakresie udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej oraz spotkania z higienistką stomatologiczną. 

9. „Mały Miś i prawa dziecka” część projektu „Mały Miś w świecie wielkiej 

literatury.” 

10. „Bezpieczni z Małym Misiem” część projektu „Mały Miś w świecie wielkiej 

literatury.” 

 

IX/ P. Głowienka 

X /D. Jachowska 

XI /A. Kużel 

         

       

      Cały rok/ 

      Nauczyciele oddz. przedszkolnych 

 

X /P. Głowienka 

 

XI/ Nauczyciele oddz. przedszkolnych 

 

XII – II Nauczyciele klas przedszkolnych 
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11. Program profilaktyczny: „Z bezpieczeństwem za pan brat”, „Oswoić agresję”. 

 

 

Cały rok/Nauczyciele oddz. 

przedszkolnych 

 

3. 
 

Kształtowanie 

przynależności do 

społeczności 

lokalnej, polskiej, 

wspólnoty 

językowej. 

 

1. Uczestniczenie w zabawach w języku regionalnym. 

2. Zorganizowanie Wigilii klasowej, Mikołajek, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy i 

Taty. 

3. Poznanie wybranych legend związanych z regionem i państwem polskim.  

4. „Misiowy wolontariat.”  część projektu „Mały Miś w świecie wielkiej literatury.” 

5. Projekt edukacyjny „Piękna nasza Polska cała”. 

6. Udział w zbiórce groszy dla Puckiego Hospicjum. 

7. Udział w zbiórce nakrętek i korków oraz baterii dla Wojtusia. 

8. Wyjazd do Muzeum Ziemi Puckiej na warsztaty „Spotkania z twórcami 

ludowymi”. 

9. Wyjście do Urzędu Miasta Władysławowo. 
 

 

 

      Cały rok/ 

      Nauczyciele oddz. przedszkolnych 

 

 

 
 

 

X/ Nauczyciele oddz. przedszkolnych 

 

V/ A. Kużel 

 

4. 
 

Wspieranie 

rozwoju 

fizycznego i 

zdrowotnego 

dzieci. 

 

1. Zabawy i ćwiczenia z wykorzystaniem metody K.Orffa, W. Sherborne. 

2. Organizowanie zabaw i ćwiczeń ruchowych w salach, boisku szkolnym,                        

z wykorzystaniem przyborów i sprzętu do gimnastyki. 

3. Praktyczna nauka mycia rąk z zachowaniem wszystkich etapów, wyrabianie 

nawyku wycierania nosa chusteczką. 

4. Pogadanki dotyczące higieny osobistej i dbałości o zdrowie. 

5. „Kolorowy Tydzień” zdrowe odżywianie. Konkurs „Warzywne stworki”. 

6.  „Bezpieczni z Małym Misiem” część projektu „Mały Miś w świecie wielkiej 

literatury.  

7. „Bajkowe bieganie” w Cetniewie. 

8. Akcja „Zdrowo i sportowo”. 

9. Program profilaktyczny: „W zdrowym ciele zdrowy duch”. 

 

  

       

      Cały rok/ 

      Nauczyciele oddz. przedszkolnych 

 

 
 

X/ Nauczyciele oddz.  przedszkolnych 

XII – I/ Nauczyciele oddz. przedszkolnych 

 

VI/ Nauczyciele oddz. przedszkolnych 

IX – VI/  A. Dybowska 

Cały rok/ Nauczyciele oddz. 

przedszkolnych 
 

5. 
 

Wzbudzanie 

zainteresowania 

sprawami 

 

1. Warsztaty ekologiczne w Błękitnej Szkole i Merku. 
 

Cały rok/ Nauczyciele oddz. 

przedszkolnych 
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ekologii i ochrony 

środowiska. 

2. Wyrabianie pozytywnego stosunku do zwierząt i roślin poprzez rozmowy oraz 

czytanie literatury dziecięcej oraz wspieranie schroniska dla zwierząt „Paka dla 

zwierzaka”. 

3. Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez literaturę, prezentacje 

multimedialne, historyjki obrazkowe, pogadanki praz działania praktyczne. 

4. Organizowanie kącików zieleni. 

5. Prelekcja o działalności schroniska dla zwierząt. 

6. Program „Czyste powietrze”. 

 

 

 

Cały rok/ Nauczyciele  oddz. 

przedszkolnych 

V/  A. Dybowska 

Cały rok/  A. Kużel 

 

6. 
 

Rozwijanie 

zainteresowań 

teatralnych, 

czytelniczych, 

plastycznych, 

muzycznych, 

matematycznych. 

 

1. Oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci w szkole i w teatrze. 

2. Przygotowanie przedstawień okolicznościowych, prezentacja rodzinie i uczniom 

szkoły. 

3. Zorganizowanie kącika teatralnego, wykonanie kukiełek i pacynek. Zabawy 

improwizowane w teatr. 

4. „Klasowa biblioteczka” –zorganizowanie w salach kącików książek. 

5. Organizowanie galerii prac plastycznych. 

6. „Mały Miś - czytające przedszkolaki” część projektu „Mały Miś w świecie 

wielkiej literatury”. 

7. „Dzień pluszowego Misia” część projektu „Mały Miś w świecie wielkiej 

literatury”. 

8. Konkurs plastyczny „Mój pluszowy Miś”. 

9. „Kodowanie na dywanie” wprowadzanie w świat programowania. 

10. „Zmisiowany dzień matematyki” część projektu „Mały Miś w świecie wielkiej 

literatury”. 

11. Konkurs plastyczny „Ozdoba Wielkanocna”. 
 

 

 

 

      Cały rok/ 

      Nauczyciele oddz. przedszkolnych 

 

 

 

  
 

XI/  Nauczyciele oddz. przedszkolnych 

 

XI/  A. Dybowska, D. Jachowska 

IX – VI/  A. Kużel 

II/ Nauczyciele oddz. przedszkolnych 

 

IV/  A. Kużel, P. Głowienka 

 
 

7. 
 

Współpraca z 

rodzicami i 

innymi 

instytucjami. 

 

1. Organizowanie zebrań z rodzicami. Omówienie zadań szkoły i wymagań 

programowych określonych w nowej podstawie programowej. 

2. Pedagogizacja rodziców w zależności od potrzeb: 

       - gazetka dla rodziców, 

       - ciekawe artykuły, 

      

 

 Cały rok/  

 Nauczyciele oddz. przedszkolnych 

 



Szkoła Podstawowa nr 2 we Władysławowie im. Kontradmirała Włodzimierza Steyera 
 
 
 

       - rozmowy i konsultacje z nauczycielem. 

3. Angażowanie rodziców w prace na rzecz grupy i szkoły: 

      - pomoc na rzecz klasy, 

      - pomoc w przygotowaniu kostiumów dla dzieci na uroczystości, bale i inne 

imprezy, 

      - darowizny na rzecz grupy, 

      - włączanie się w zbiórki, 

      - przygotowywanie imprez. 

      - wspólne warsztaty 

4. Zapraszanie rodziców na uroczystości klasowe i szkolne. 

5. Tworzenie we współpracy z rodzicami koncepcji planu wychowawczego i planu 

pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

6. Zajęcia otwarte dla rodziców i nauczycieli. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

XI, III/ D. Jachowska,                                            

XI, XII, III/  P. Głowienka,  

XI, XII A. Kużel 
 

 


